ECOP 2018 resolutie over de
Toekomst van de
Oncologisch Farmaceutische
Dienstverlening 2025
Leden van de European Society of Oncology Pharmacy (ESOP) zijn van mening dat:
•

wetenschap, technologie en maatschappelijke trends steeds de basis zijn geweest voor de evolutie en de
ontwikkeling van de rol en diensten van apothekers - van oudsher, vanaf de eerste vestiging van
apotheken tot aan de eerste farmacopee ingeleid door de wetenschappelijke en industriële revolutie, tot
heden,met de opkomst van ontwikkelingen zoals de gerobotiseerde apotheek en de internetapotheek;

•

met zekerheid kan worden gesteld dat externe trends die van invloed zijn op de farmacie en verandering
induceren, een constante factor zullen zijn in het volgend decennium, waarbij de 'vierde industriële
revolutie' waarschijnlijk gepaard zal gaan met verdere technologische doorbraken, alsmede de integratie
daarvan in de praktijk in een aantal gebieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
o robotica
o het industriële internet van de dingen
o kunstmatige intelligentie
o draadloze technologieën van de vijfde
o nanotechnologie
generatie (5G)
o kwantumcomputers
o 3D-printing van geneesmiddelen
o biotechnologie
o volledig autonome voertuigen en
o het internet van de dingen
machines

Leden van de European Society of Oncology Pharmacy (ESOP) zijn derhalve vastbesloten om:
•

technologische en wetenschappelijke factoren die de drijvende krachten zijn achter verandering en
invloed uitoefenen op de oncologisch farmaceutische zorg, te voorspellen en daarop vroegtijdig in te
spelen teneinde te waarborgen dat hun vermogen om betere resultaten te behalen voor
oncologiepatiënten wordt benut en veilig gesteld; en

•

te garanderen dat de expertise en ervaring van in oncologie gespecialiseerde apothekers wordt erkend
en dat hiermee rekening wordt gehouden door hen die in de voorhoede staan van de technologische en
wetenschappelijke veranderingen in Europa en wereldwijd, teneinde positieve invloed uit te oefenen op
de richting en de doelstellingen van hun acties. Hieronder behoren ook koplopers in de commerciële,
onderzoeks- en overheidssectoren.

Hiertoe hebben de leden van de European Society of Oncology Pharmacy (ESOP) besloten om een op de
toekomst gericht samenvattend rapport te maken van:
o
o
o

de primaire technologische en wetenschappelijke factoren die fungeren als de drijfkracht achter de
oncologisch farmaceutische dienstverlening in het volgend decennium;
beschouwingen betreffende de mogelijkheden die ze bieden, zowel als de mogelijke onbedoelde
bedreigingen die ze vormen, voor verbetering van de resultaten voor oncologiepatiënten; en
richtlijnen voor apothekers, bedrijven, onderzoeksinstituten en beleidsmakers omtrent de correcte manier
om te reageren op vooruitgang binnen wetenschap en technologie teneinde de oncologisch
farmaceutische dienstverlening op te stuwen naar nieuwe hoogten voor de behandeluitkomsten en de
veiligheid van patiënten

Het rapport wordt opgesteld in overleg met de ESOP-leden en de grotere gemeenschap van
belanghebbenden, met een tussentijdse publicatie te presenteren op de vergadering van ESOP-leden
in september 2019 en de eindpublicatie tijdens ECOP 5 in 2020.

